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Sprioc 1: Dún na nGall a Fhorbairt mar Áit Nasctha 
Tag. Cuspóir Tag. Gníomhaíocht Comhpháirtithe Sprioc-am 

1.8 Gaeltacht Dhún na nGall 
A chinntiú go ndéantar Gaeltacht 
Dhún na nGall a fhorbairt go hiomlán 
agus í nasctha go hiomlán mar chuid 
den Chontae ina iomláine. 

1.8.1 Nascacht shóisialta, phobail, 
eacnamaíoch, chultúir agus 
teangeolaíochta Ghaeltacht Dhún na 
nGall mar bhunchuid den Chontae ina 
iomláine a fhiosrú agus a neartú. 

Grúpa Stiúrtha na Gaeilge 
faoin CFPÁ, ÚnaG, Roinn na 
Gaeltachta, eagraíochtaí 
pobail Ghaeltachta, CCDnG 

Meántéarma 

1.8.2 Oibriú i gcomhar chun Lárionaid 
Seirbhíse Gaeltachta lonnaithe 
lasmuigh de Ghaeltacht Dhún na nGall, 
ach atá tábhachtach do shaol 
socheacnamaíoch an phobail 
Ghaeltachta agus chun deiseanna a 
shainaithint chun an nascacht 
teangeolaíocha laistigh den Chontae 
ina iomláine, a fheabhsú. 

Grúpa Stiúrtha na Gaeilge 
faoin CFPÁ, ÚnaG, Roinn na 
Gaeltachta, eagraíochtaí 
pobail Ghaeltachta, CCDnG  

Meántéarma 

1.8.3 ‘Ambasadóirí Gaeltachta’ a 
shainaithint chun tacú le nasc na 
Gaeilge agus an chultúir Ghaelaigh leis 
an bpobal níos leithne agus leis an 
Diaspóra, agus chun na meáin 
shóisialta a úsáid i gcur chun cinn na n-
ambasadóirí seo. 

ÚnaG, Tionscadal an 
Diaspóra, Turasóireacht 
Dhún na nGall, FÉ, CCDnG  

Gearrthéarma 

1.8.4 Plean teanga ar fud an chontae a 
ullmhú agus a chur i bhfeidhm mar aon 
le pleananna teanga eile maidir le 
grúpaí/eagraíochtaí/téamaí ar leith nó 
sainchúram geografach. 

Grúpa Stiúrtha na Gaeilge 
faoin CFPÁ, Údarás na 
Gaeltachta, Roinn na 
Gaeltachta, eagraíochtaí 
pobail Ghaeltachta, CCDnG 

Gearrthéarma 

 

 

 



Sprioc 2: Leas a Bhaint as Caipiteal Nádúrtha & Daonna Dhún na nGall 
Tag. Cuspóir Tag. Gníomhaíocht Comhpháirtithe Sprioc-am 

2.3 An Oidhreacht Teanga 
A chinntiú go mbeidh an Ghaeilge, 
agus ár n-oidhreacht teanga uathúil, 
níos feiceálaí, go gcluintear í a 
labhairt níos minice agus go 
gcomhtháthaítear í isteach sna 
gníomhaíochtaí go léir sa Chontae 
agus go ndéantar réigiún na 
Gaeltachta a chomhdhlúthú agus a 
fhorbairt.  

2.3.1 Chun luach breise a chur ar úsáid ár n-
oidhreacht teanga agus í a éascú 
tuilleadh trí úsáid na Gaeilge trí sheirbhís 
agus seachadadh as Gaeilge, trí 
chomharthaíocht (i nGaeilge amháin nó i 
nGaeilge agus Béarla) ag 
comhlachtaí/gníomhaireachtaí poiblí i 
ngníomhaíochtaí agus i seachadadh 
seirbhíse a tharlaíonn ar fud an Chontae. 

Comhlachtaí poiblí, ÚnaG, 
eagraíochtaí 
turasóireachta áitiúla  

Gearrthéarma 

2.3.2 Meas breise a chur ar léiriú ár n-
oidhreacht teanga agus é a éascú trí 
dheiseanna a aithint ar fud na n-
earnálacha eacnamaíocha, pobail agus 
sóisialta chun úsáid na Gaeilge a 
chomhtháthú mar ghné chaighdeánach 
gníomhaíochtaí ó lá go lá agus i 
ndearadh agus seachadadh 
tionscadail/cláir lena n-áirítear mar 
shampla seachadadh seirbhíse trí úsáid 
na Gaeilge labhartha/as Gaeilge, 
comharthaíocht i nGaeilge amháin nó 
comharthaíocht i nGaeilge agus i 
mBéarla. 

Grúpa Stiúrtha na Gaeilge, 
CFPÁ, ÚnaG, eagraíochtaí 
pobail áitiúla  
 

Gearrthéarma 

2.3.3 Comhoibriú chun Lárionaid Seirbhíse 
Gaeltachta atá lonnaithe lasmuigh de 
Ghaeltacht Dhún na nGall ach atá 
tábhachtach do shaol socheacnamaíoch 
phobal na Gaeltachta a neartú, agus 
chun deiseanna a aithint chun 
comhtháthú ár n-oidhreacht teanga ar 
fud gníomhaíochtaí uile a fheabhsú. 

Grúpa Stiúrtha na Gaeilge, 
ÚnaG, Foireann Bhaile 
Leitir Ceanainn  

Gearrthéarma 



 

Sprioc 3: Meas a thabhairt ar ár n-acmhainn Chultúir agus Chruthaitheachta, agus í a 
Chothú agus a Fhorbairt 

Tag. Cuspóir Tag. Gníomhaíocht Comhpháirtithe Sprioc-am 

3.2 An Oidhreacht Teanga / Chultúir 
Meas a thabhairt ar úsáid na Gaeilge, 
agus úsáid na Gaeilge a mhéadú, 
agus an Ghaeilge a chaomhnú i 
ngach réimse de shaol an Chontae 
agus réigiúin Ghaeltachta an Chontae 
a chomhdhlúthú agus a fhorbairt 
tuilleadh.  

3.2.1 Modhanna a fhiosrú chun cultúr, 
oidhreacht agus teanga uathúil 
Ghaeltacht Dhún na nGall agus 
oidhreacht teanga an Chontae ina 
iomláine a chothú agus a chosaint. 

ÚnaG, Ealaín na Gaeltachta, 
Foireann Bhaile Leitir 
Ceanainn, grúpa stiúrtha na 
Gaeilge, CCDnG 

Gearrthéarma 
agus 

Meántéarma 

3.2.2 Bonneagar cultúir a fhorbairt sa 
Chontae chun acmhainn Ghaeltachta 
an Chontae a choinneáil agus a 
fhorbairt tuilleadh.  

ÚnaG, Ealaín na Gaeltachta, 
CCDnG 

Gearrthéarma 
agus 

Meántéarma 

3.2.3 Plean Gaeilge do Chontae Dhún na 
nGall a dhréachtú, é curtha ar an eolas 
ag Straitéis 20 Bliain an Rialtais don 
Ghaeilge 2010-2030. 

Grúpa Stiúrtha na Gaeilge 
faoi CFPÁ, ÚnaG, CCDnG  

Gearrthéarma 

3.2.4 Meas breise a chur ar léiriú ár n-
oidhreacht teanga agus í a éascú trí 
dheiseanna a shainaithint ar fud 
earnálacha eacnamaíche, pobail agus 
sóisialta chun úsáid na Gaeilge a 
chomhtháthú mar chuid 
chaighdeánach de ghníomhaíochtaí ó 
la go lá agus i ndearadh agus i 
seachadadh tionscadail/cláir. 

ÚnaG, REOG, CCDnG, 
Seirbhísí Poiblí eile, grúpaí 
deonacha Gaeilge, grúpaí 
bainteach le Pleanáil Teanga 
sa Ghaeltacht 

Gearrthéarma 
agus 

Meántéarma 

3.2.5 Feachtas a bhunú chun caitheamh an 
Fháinne (agus/nó siombail promóisin 
eile) a chur chun cinn i ngnólachtaí, 
seirbhísí fáilteachais, seirbhísí poiblí 
agus seirbhísí pobail ar fud an Chontae 

Grúpa Stiúrtha na Gaeilge 
faoi CFPÁ, ÚnaG, Gael Linn, 
seirbhísí poiblí uile, CCDnG, 
pobal gnó  
 

Gearrthéarma 



Sprioc 3: Meas a thabhairt ar ár n-acmhainn Chultúir agus Chruthaitheachta, agus í a 
Chothú agus a Fhorbairt 

Tag. Cuspóir Tag. Gníomhaíocht Comhpháirtithe Sprioc-am 

chun infheictheacht seirbhísí i nGaeilge 
a chur ar fáil do chustaiméirí, do 
chuairteoirí, do thurasóirí, d’úsáideoirí 
na teanga agus don phobal go 
ginearálta. 

3.2.6 Tacaíocht a thabhairt d’fhás féile 
Seachtain na Gaeilge a bhíonn ar siúl i 
Márta gach bliain agus í a chur chun 
cinn. 

Grúpa Stiúrtha na Gaeilge 
faoi CFPÁ, CCDnG, ÚnaG, 
Eagraíochtaí Pobail 
Gaeltachta, GAA, Scoileanna, 
grúpaí Gaeilge, an pobal gnó 

Gearrthéarma 

3.2.7 Ról na hearnála gnó a fhorbairt i gcur 
chun cinn agus i gcothabháil na 
Gaeilge sa Ghaeltacht agus i Lárionaid 
Seirbhíse Ghaeltachta lonnaithe 
lasmuigh den Ghaeltacht trí 
phleananna gníomhaíochta teanga 
oiriúnacha a chur i bhfeidhm. 

Foireann Bhaile Leitir 
Ceanainn, ÚnaG, an pobal 
gnó  

Meántéarma 

3.2.8 An acmhainneacht d’fhorbairt 
pleananna teanga áitiúla a fhiosrú i 
gcomhar le heagraíochtaí forbartha 
pobail agus príomh-gheallsealbhóirí 
eile sa réigiún. 

ÚnaG, Eagraíochtaí Pobail, 
Foireann Bhaile Leitir 
Ceanainn, CCDnG  

Meántéarma 

3.2.9 Cur le próifíl na Gaeltachta mar ionad 
turasóireachta cultúir agus ionad 
uathúil saoire mar áit ar féidir an 
Ghaeilge a fhoghlaim, a úsáid, a 
chloisint agus a labhairt. 

ÚnaG, Turasóireacht Dhún 
na nGall 
 

Gearrthéarma 
agus 

Meántéarma 



Sprioc 3: Meas a thabhairt ar ár n-acmhainn Chultúir agus Chruthaitheachta, agus í a 
Chothú agus a Fhorbairt 
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3.2.10 Forbairt na Gaeilge a chinntiú trí 
infheistíocht a dhéanamh i 
gceardlanna agus i ranganna sa 
scríbhneoireacht chruthaitheachta ag 
leibhéal áitiúil. 

ÚnaG, Grúpaí Gaeilge, 
CCDnG  

Gearrthéarma 
agus 

Meántéarma 

3.5 Turasóireacht 
Acmhainní cultúir agus 
cruthaitheachta a chomhdhlúthú 
agus a fhorbairt tuilleadh mar 
chodanna dílse d’fhorbairt earnála 
inbhuanaithe turasóireachta. 

3.5.5 Cur le próifíl na Gaeltachta agus 
Oileáin Dhún na nGall mar ionad 
turasóireachta cultúir agus mar ionad 
uathúil saoire mar áit ar féidir an 
Ghaeilge a fhoghlaim, a úsáid, a 
chloisint agus a labhairt. 

ÚnaG, Comhar na nOileán, 
eagraíochtaí Gaeilge, 
Turasóireacht Dhún na nGall, 
eagraíochtaí turasóireachta 
áitiúla 

Gearrthéarma 
agus 

Meántéarma 

3.6 Slí an Atlantiagh Fhiáin 
Oidhreacht chultúir agus 
chruthaitheachta agus acmhainní 
staire Chontae Dhún na nGall a 
fhorbairt tuilleadh agus a chur chun 
cinn ar Shlí an Atlantaigh Fhiáin. 

3.6.4 Eispéireas Shlí an Atlantaigh Fhiáin a 
shaibhriú trí chur chun cinn agus tacú 
le léiriú cultúir pobal is óstaigh, sna 
healaíona traidisiúnta agus 
comhaimseartha, i mBéarla agus i 
nGaeilge. 

CCDnG, FÉ, Ealaín na 
Gaeltachta, ÚnaG, 
Cuideachtaí Forbartha 
Áitiúla, An Chomhairle 
Ealaíon, REOG 

Gearrthéarma  
Agus 

Meántéarma 

3.10 Oileáin Dhún na nGall 
Acmhainní cultúir agus 
cruthaitheachta Oileáin Dhún na 
nGall a chothú agus leas a bhaint 
astu.  

3.10.1 Modhanna a fhiosrú agus a chothú 
chun cultúr uathúil, oidhreacht agus 
teanga agus canúint Oileán Dhún na 
nGall a chosaint. 

ÚnaG, Ealaín na Gaeltachta, 
Comhar nOileán, 
eagraíochtaí Gaeilge, CCDnG 

Gearrthéarma 
agus 

Meántéarma 

  3.10.2 Acmhainní cultúir agus 
cruthaitheachta Oileáin Dhún na nGall 
a chothú agus leas a bhaint astu..  
 

ÚnaG, Ealaín na Gaeltachta, 
Comhar nOileán, 
eagraíochtaí Gaeilge, CCDnG  
 

Meántéarma 
agus 

Fadtéarma 

3.15 Earnáil Bheoga Chultúir 
Earnáil bheoga chultúir a chothú 

3.15.1 Tacú le heagraíochtaí agus le 
cleachtóirí aonair i seachadadh gach 

ÚnaG, Ealaín na Gaeltachta, 
Cuideachtaí Forbartha 

Meántéarma 



Sprioc 3: Meas a thabhairt ar ár n-acmhainn Chultúir agus Chruthaitheachta, agus í a 
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agus a fhorbairt sa Chontae, lena n-
áirítear ealaíontóirí aonair agus 
eagraíochtaí gairmiúla ealaíon, ar 
earnáil í a ghlacann le gach cineál 
ealaíne lena n-áirítear: ealaíona 
taibhiúcháin, amharc-ealaíona, 
litríocht, ealaín thraidisiúnta agus 
ealaín chomhaimseartha, saothar 
nua ealaíne, i nGaeilge, i mBéarla 
agus i dteangacha phobail nua Dhún 
na nGall.  

cineál ealaíne lena n-áirítear ceol, na 
taibhealaíona, na hamhaircealaíona 
agus litríocht, traidisiúnta agus nua-
aimseartha, agus i nGaeilge agus i 
mBéarla agus i dteangacha pobal nua 
Dhún na nGall.  

Áitiúla, CCDnG, An 
Chomhairle Ealaíon, REOG, 
eagraíochtaí agus cleachtóirí 
cultúir 

  3.15.2 Díriú ar fhorbairt cineálacha ealaíne ar 
leith chun beogacht agus éagsúlacht 
leanúnach na hearnála a chinntiú mar 
scríobh drámaí agus scripteanna 
scannán i nGaeilge agus i mBéarla, 
scannnánaíocht, cumadh ceoil, 
damhsa comh-aimseartha, ealaíon na 
hóige agus ealaíona agus an 
teicneolaíocht dhigiteach.  

ÚnaG, Ealaín na Gaeltachta, 
Cuideachtaí Forbartha 
Áitiúla, CCDnG, An 
Chomhairle Ealaíon, REOG, 
eagraíochtaí agus cleachtóirí 
cultúir  

Meántéarma 

 

 

 

 

 



Sprioc 4: Pobail atá Inbhuanaithe, Uilechuimsitheach agus Folláin a Chur Chun Cinn 
Tag. Cuspóir Tag. Gníomhaíocht Comhpháirtithe Sprioc-am 

4.8 Pobail na nOileán 
Obair a dhéanamh ar mhaithe le 
hinbhuanaitheacht phobail na n-
oileán. 

4.8.3 An Ghaeilge agus tréithe canúnacha 
pobal na nOileán a chothú agus tacú 
leo agus fócas ar oidhreacht lena n-
áirítear, ach ní go heisiach, cartlann 
cheoil/amhráin. 

ÚnaG, Comhar na nOileán, 
Comharchumainn na 
nOileán, CTÉ, grúpaí P&D  

Meántéarma 

4.10 Pobail Ghaeltachta Dhún na nGall 
Tacú le hinbhuanaitheacht phobail 
Ghaeltachta Dhún na nGall. 

4.10.1 Deiseanna fostaíochta a chur chun 
cinn le tacú le pobail labhartha na 
Gaeilge sa Ghaeltacht agus iad a 
choinneáil agus a chothú. 

ÚnaG, Roinn na Gaeltachta, 
BOO, grúpaí P&D, RCS  

Meántéarma 

  4.10.5 Tacú le Pobail Ghaeltachta 
inbhuanaithe trí úsáid na Gaeilge a 
spreagadh agus a chur chun cinn mar 
cheart sna Lárionaid Seirbhíse 
Gaeltachta lonnaithe lasmuigh de 
Ghaeltacht Dhún na nGall agus ar 
lárionaid thábhachtacha soláthair 
seirbhíse iad do cheantar níos leithne 
lena n-áirítear cónaitheoirí Ghaeltacht 
Dhún na nGall maraon le pleanáil a 
dhéanamh d’fhorbairt teanga agus 
soláthar forbairt bunscileanna teanga. 

ÚnaG, Acadamh ITGME, 
Grúpa Stiúrtha na Gaeilge, 
ÚnaG, Foireann Bhaile Leitir 
Ceanainn, BOO, gach 
comhlacht scoile  

Gearrthéarma 
agus 

Meántéarma 

  4.10.6 Tacú le pobail Ghaeltachta níos 
inbhuanaithe agus níos uilechuimsithí 
trí sheachadadh clár arna dtreorú go 
háitiúil chun rannpháirtíocht agus 
ceannaireacht a neartú, agus 
tacaíocht, gníomhaíochtaí agus 
deontóirí a ghríosú ar fud an chontae. 

Grúpa Stiúrtha na Gaeilge, , 
CFPÁ, ÚnaG, eagraíochtaí 
pobail áitiúla, Ionad na 
nDeonach, BOO, gach 
comhlacht scoile 

Meántéarma 

  4.10.7 Deiseanna a chur ar fáil chun rochtain 
a fháil ar chosáin i dtreo na fostaíochta 

RCS, BOO, Acadamh ITGME, 
Muintearas, Cuideachtaí 

Meántéarma 
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agus iad a sheachadadh; oideachas, 
oiliúint agus foghlaim ar feadh an 
tsaoil; litearthacht, uimhearthacht 
agus scileanna cumarsáide; agus CPD 
trí Ghaeilge san earnáil oideachais 
nuair is cuí. 

Forbartha Áitiúla, ITLC 

4.11 An Ghaeilge 
Méadú a dhéanamh ar an líon 
cainteoirí Gaeilge, agus ar chion na 
gcainteoirí Gaeilge i ndaonra an 
Chontae, agus lasmuigh de, lena n-
áirítear an diaspóra. 

4.11.1 Líonra deiseanna foghlama Gaeilge 
d’aosaigh a sholáthar ar fud an 
Chontae do thuismitheoirí, agus do 
chuairteoirí agus do thurasóirí ar suim 
leo an teanga a fhoghlaim agus na cláir 
a bheadh ar fáil do ghrúpaí áitiúla a 
spreagadh. 

ÚnaG, Cuideachtaí Forbartha 
Áitiúla, grúpaí P&D, Grúpa 
Stiúrtha na Gaeilge faoi 
CFPÁ, BOO, eagraíochtaí 
Gaeilge, Acadamh ITGME, 
NUI Maigh Nuad 

Meántéarma 

  4.11.2 Tacaíochtaí a chur ar fáil do líonraí a 
sholáthraíonn deiseanna d’úsáid 
labhairt na Gaeilge. 

Eagraíochtaí Gaeilge, grúpaí 
P&D 

Meántéarma 

  4.11.3 Tacaíocht a thabhairt do Choláistí 
Samhraidh na Gaeltachta d’óige an 
Chontae agus níos faide ar shiúl (e.g. 
Scoláireachtaí, Margaíocht etc) agus 
iad a chur chun cinn. 

ÚnaG, eagraíochtaí Gaeilge, 
grúpaí P&D , Coláistí Gaeilge, 
Grúpa Stiúrtha na Gaeilge 
faoi CFPÁ 

Gearrthéarma 

  4.11.4 Forbairt na hearnála oideachais trí 
mheán na Gaeilge a choinneáil, a chur 
chun cinn agus tacaíocht a thabhairt 
dí, lena n-áirítear réamhscoileanna, 
Gaelscoileanna, scoileanna Gaeltachta, 
Gaelcholáistí dara leibhéal, agus 
institiúidí Tríú Leibhéal. 

Grúpa Stiúrtha na Gaeilge 
faoi CFPÁ , DES, scoileanna 
agus institiúidí trí mheán na 
Gaeilge agus Gaeltacht-
bhunaithe, ÚnaG, 
eagraíochtaí Gaeilge 
REOG, COGG 

Gearrthéarma 
agus 

Meántéarma 

  4.11.5 Iarracht a dhéanamh níos mó grúpaí 
deonacha Gaeilge a bhunú ar fud 

Cuideachtaí Forbartha 
Áitiúla, Eagraíochtaí Gaeilge, 

Meántéarma 
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réimsí den Chontae nach bhfuil aon 
cheann iontu faoi láthair, tacaíocht a 
thabhairt dóibh siúd atá ann, agus dul i 
dteagmháil le grúpaí pobail agus spóirt 
ar mian leo an teanga a chur chun cinn 
laistigh dá gclár reatha gníomhaíochtaí 
trí ghlacadh le plean teanga. 

Grúpa Stiúrtha na Gaeilge 
faoi, ÚnaG, grúpaí P&D 

  4.11.6 Líon, raon agus doimhneacht seirbhísí 
poiblí atá á dtairiscint i nGaeilge a 
choinneáil agus a mhéadú, thar aon ní 
eile do phobal na Gaeltachta, agus 
freisin do phobal labhartha na Gaeilge 
in áiteanna eile sa Chontae. 

Cuideachtaí Forbartha 
Áitiúla, grúpaí P&D, 
comhlachtaí poiblí, ÚnaG, 
grúpaí pobail Ghaeltachta, 
eagraíochtaí Gaeilge 

Meántéarma 

  4.11.7 Tacú le líon na dteaghlach ar fud an 
Chontae a úsáideann an Ghaeilge mar 
theanga cumarsáide laethúil, taobh 
istigh den Ghaeltacht agus lasmuigh di, 
an líon seo a choinneáil agus a 
mhéadú, trí 
 

a. Comhairle, tacaíocht agus 
spreagadh a chur ar fáil do 
theaghlaigh óga chun an 
Ghaeilge a úsáid sa bhaile 

b.  
b. Saoire agus gníomhaíochtaí sa 
Ghaeltacht agus/nó bunaithe ar an 
nGaeilge a chur ar fáil 

Grúpa Stiúrtha na Gaeilge 
faoi CFPÁ, grúpaí Gaeilge, 
Cuideachtaí Forbartha 
Áitiúla, ÚnaG, REOG, Grúpaí 
Pobail Ghaeltachta gafa le 
pleananna teanga 

Meántéarma 

  4.11.8 Tacú le eagraíochtaí óige Gaeilge nua 
agus atá ann cheana agus iad a chur 

Grúpa Stiúrtha na Gaeilge 
faoi CFPÁ, GAA, Clubanna 

Meántéarma 
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Tag. Cuspóir Tag. Gníomhaíocht Comhpháirtithe Sprioc-am 

chun cinn, agus tacú le cur chun cinn 
gníomhaíochtaí Gaeilge laistigh de 
chlubanna óige agus grúpaí atá ann 
cheana atá ag feidhmiú trí Bhéarla go 
príomha faoi láthair. 

Tar Éis Scoile, eagraíochtaí 
óige, eagraíochtaí Gaeilge, 
ÚnaG 

  4.11.9 Tacú le húsáid na Gaeilge i bhfóraim 
chinnteoireachta agus í a chur chun 
cinn. 

CCDnG, gníomhaireachtaí 
ábhartha eile 

Gearrthéarma 
agus 

Meántéarma 

 

 

 

Sprioc 6: Brandáil ‘Dún na nGall’ a Fhorbairt 
Tag. Cuspóir Tag. Gníomhaíocht Comhpháirtithe Sprioc-am 

6.2 Daoine agus Áit 
Muintir Dhún na nGall, agus Dún na 
nGall mar 'áit', a chur chun cinn mar 
acmhainn do Bhrandáil Dhún na 
nGall.  

6.2.2 A chinntiú go bhfuil gné na Gaeilge 
agus na Gaeltachta san áireamh i 
ngach plé agus forbairt maidir le cur 
chun cinn agus margaíocht Dhún na 
nGall. 

Grúpa Stiúrtha na Gaeilge 
faoin CFPÁ, ÚnaG, 

Gearrthéarma 
agus 

Meántéarma 

 

 

 

 

 



Sprioc 7: Fiontraíocht, Infheistíocht agus Fiontair a Chur Chun Cinn 
Tag. Cuspóir Tag. Gníomhaíocht Comhpháirtithe Sprioc-am 

7.10 Teanga 
An Ghaeilge a chothú agus a chur 
chun cinn, agus leas á bhaint as an 
cumas eacnamaíochta a bhaineann 
léi ar fud an Chontae. 

7.10.1 Úsáid na Gaeilge a chur chun cinn agus 
a spreagadh ar fud an Chontae mar 
thairbhe teanga agus cultúir ag cur leis 
an eispéireas turaóireachta trí ullmhú 
agus trí chur i bhfeidhm Plean Teanga 
Contae. 

Grúpa Stiúrtha na Gaeilge 
faoin CFPÁ, ÚnaG, Roinn na 
Gaeltachta, eagraíochtaí 
pobail Gaeltachta, CCDnG 

Meántéarma 

7.10.2 Tacú le húsáid na Gaeilge agus í a chur 
chun cinn i bhfiontair atá ann cheana 
agus fiontair atá ag teacht chun cinn ar 
fud an Chontae trí fheachtas chun: 
 

a) Tacú le soláthar seirbhísí do 
chustaiméirí ar mian leo an 
Ghaeilge a úsáid ina 
ngníomhaíocht 
shoceacnamaíoch agus/nó 

b) Mar theanga cumaráide i 
measc fostaithe an fhiontair 

Grúpa Stiúrtha na Gaeilge 
faoin CFPÁ, ÚnaG, Roinn na 
Gaeltachta, eagraaíochtaí 
pobail Gaeltachta, CCDnG 

Meántéarma 

7.10.9 Tacú le Coláistí Gaeilge Dhún na nGall 
chun cur le margaíocht dhigiteach agus 
promóisean ar líne. 

ÚnaG, Coláistí Gaeilge, ITLC, 
ERNACT 

Gearrthéarma 

    

 


